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Q: Proszę opowiedzieć o swojej rodzinie. Gdzie się Pani urodziła, jak się rodzice nazywali, 

bracia siostry? 
 
A: Urodziłam się w Łodzi… w roku 1928… pod koniec 28-go – 18 listopada. Miałam brata 

starszego od siebie o półtora roku, który się urodził 27-mym roku. I on był dla mnie 
rzeczywiście uosobieniem wszystkiego, co jest piękne, mądre i… wsłuchana zawsze 
byłam w jego opowiadania. I to był prawdziwy mól książkowy – on dużo czytał i dużo 
wiedział. Poza tym, to jest wygrać na loterii mieć takiego brata starszego od siebie – to 
nie ulega kwestii. On był jasny, miał piękne zielone, duże oczy. I kiedy ja się 
urodziłam… i urodził się jasny – zupełnie jak dziadek. Dziadek też był jasny. I miał 
blond włosy, a rodzice byli ciemni – i mama i tatuś. Mama była brunetką i ojciec. I skąd 
u nich takie dziecko – to pierwsze. No, ale rzeczywiście – i jak ja się urodziłam, to on 
pokazywał mamie, że mnie trzeba wyrzucić przez okno, bo jestem za czarna – ja się nie 
nadaję do tego środowiska. No, ale jakoś później mnie bardzo pokochał. Chociaż od 
czasu do czasu dostawałam lanie, bo mi łamał te… rączki wszystkich lalek, albo uczył się 
jujitsu na mnie ze swoimi koleżkami. No, ja trochę byłam skarżypyta, muszę się też 
przyznać, bo jak on mnie tak dobrze nabił, to latałam do rodziców z pretensjami. Wtedy 
on dostawał w tyłek i co najlepsze, wyciągałem rączkę, żeby mnie przeprosił. 
Wyciągałem rączkę, żeby mnie pocałował w rączkę. I wtedy byłam szczęśliwa, bo 
uważałem, że zadośćuczynienie pewnego rodzaju, że chociaż jestem młodsza siostra, ale 
trzeba się mną również liczyć – pamiętam. [Śmieje się.] 

 
Q: Gdzie mieszkaliście? 
 
A: Mieszkaliśmy na ulicy 11-go listopada 37a. Mieliśmy trzy pokoje… co w końcu mama 

uważała, że będzie za mało, bo zaczęliśmy dorastać. Więc, my mieliśmy swój pokój, ja z 
moim bratem. I pokój był ślicznie urządzony, w kolorze seledyn – mebelki były w 
kolorze seledyn – i te foteliki miały to miejsce na siedzenie w ciemnozielonym kolorze. I 
firanki były też takie piękne – były haftowane z aplikacją kwiatów seledynoworóżowych, 
bo mama chciała wprowadzić atmosferę chłopca i dziewczynki w tym samym pokoju. 
Naturalnie u niego to był straszny bałagan, z jego strony [Śmieje się.] bo on abonował 
dwie gazetki i pamiętam doskonale jakie: Harry Dickson – to był taki 
detektywistyczny… tygodnik i Zorro – jeździec w masce, postrach Paryża i jego okolic – 
nie zapomnę tego. Więc, te rzeczy mnie nie interesowały. Ja byłam raczej grzeczna, 
muszę powiedzieć, znaczy… w domu – na wsi było inaczej – i miałam bardzo 
uporządkowane zeszyty, i się uczyłam dobrze.  

Q: Do jakiej szkoły Pani chodziła? 
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A: Ja chodziłam do szkoły Aba [fon.]… i tam nie uczyliśmy się hebrajskiego, znaczy, 
później już wprowadzili hebrajski, ale nie na wysokim poziomie. Ale pierwszy rok mojej 
edukacji, że tak powiem, to był Icchak [fon.] Kacenelson [fon.], bo mojej mamie 
zależało, żebym chodziła do tej samej szkoły, do której on chodził. I ponieważ on jeszcze 
prowadził za rączkę, byliśmy mali, to mamie byłoby bardzo wygodnie. Ale niestety po 
roku zlikwidowali dziewczynki, a było w ogóle w szkole Icchaka Kacenelsona [fon.] 
tylko trzy dziewczynki, między innymi ja, córka Mosze Kacenelsona [fon.] i jeszcze 
jedna. Ale to zostało zlikwidowane, bo to nie miało sensu. I wtedy ja przeszłam do Aba 
[fon.], ale po pierwszej klasie szkoły powszechnej, gdzie nauczyłam się już trochę 
hebrajskiego, bo tam hebrajski był na bardzo wysokim poziomie. Nawet Biblię uczyli się 
już panach [fon.] w języku hebrajskim. 

Q:  Czym rodzice się zajmowali? 

A: Rodzice mieli hurtownię kolonialno-spożywczą… i też była kosmetyka w ostatnich 
latach.  Więc to były – niezależnie od tego sprowadzaliśmy owoce południowe, herbatę, 
kawę, ale to było na dużą skalę wszystko. I wiem, że ponieważ to się mieściło na 
Kościelnej 1 i tam zajmowaliśmy trzy kondygnacje, nie było dosyć miejsc, bo to jak się 
sprowadza, to mieliśmy jeszcze magazyny w tych… na dworcu kolejowym – swoje 
własne magazyny, gdzie się przetrzymywało, powiedzmy transport, żeby było gdzie to 
ustawić. A podczas wojny, jak wojna wybuchła – to już później może opowiem, bo nie 
będzie się wiązało. 

Q: Proszę opowiedzieć troszeczkę o rodzinie mamy. Z jakiej rodziny ona pochodziła? 

A: Więc tak, mama pochodziła z rodziny Fajdlowiczów [fon.]. Była najstarszą córką i miała 
jeszcze czterech braci. Ponieważ dziadek bardzo wcześnie ogłuchł i miał wypadek… nie 
wiem, samochodowy – jeszcze wtedy nie było samochodów chyba, ale w każdym razie, 
bo oni kiedyś mieli towarzystwo transportowe i podczas wojny, z tego, co pamiętam, co 
babcia opowiadała, że jak dziadek jechał do Wiednia… z tym, nie wiem – nie wiem, z 
czym… ale w każdym bądź razie jechał do Wiednia i… ten… uległ wypadkowi, złamał 
nogę i od tego czasu on już kulał i tak nie bardzo słyszał, więc trzeba było podnieść ten 
interes na… żeby dalej istniał, bo dziadek już nie mógł tak funkcjonować. I wtedy moja 
mama – Róża już Berlińsk… [fon.], nie, jeszcze Fajdlowicz [fon.], i ze swoim młodszym 
o półtora roku bratem – Hilem [fon.] Fajdlowiczem [fon.] – otworzyli już swój własny 
interes, który widocznie zaczął dobrze prosperować. Nie wiem, czy oni już wtedy 
sprowadzali herbatę i kawę. Nie wiem, nie umiem powiedzieć. Bo to wtedy miało 
miejsce na… Kościelnej 5,  numer 5, to było znacznie mniejsze. A potem, kiedy mój 
ojciec, że tak powiem, wżenił się w rodzinę Fajdlowiczów [fon.], to się ta firma bardzo, 
bardzo rozszerzyła i wtedy już zajmowaliśmy cały domek.  

Q: Czyli, można by powiedzieć, że nie brakowało pieniędzy w domu? 

A: Nie, no pewnie, że nie. Wszystkie możliwe sporty, chociaż jeszcze byłam malutka, to 
były dla nas – mama się o to starała – na łyżwach, na nartach jeszcze nie, ale na 
łyżwach… mieliśmy rowery – mój brat miał swój rower, ja miałem swój rower. Ja 
miałam damkę i tak opowiadałam wczoraj, że miałam damkę torpedo mojej wnuczce. 
Torpedo to się zatrzymywało od tyłu – nie trzeba było na to wielkich, wielkiego wysiłku 
na hamulce. I tak ja kiedyś upadłam i przecięłam sobie wargę i opowiadałam jej tę całą 
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historię. Także naprawdę było na wszystko – na teatr i na… balet – ja uczyłam się baletu. 
No, co?  Pianina, naturalnie, muzyki – mama mnie zabierała na wszystkie poranki 
prawie, do Filharmonii Warszawskiej, żebym się wsłuchała w muzykę, bo jej bardzo na 
tym zależało. Sama była bardzo muzykalna. Miła piękny głos – sopran, nawet koloraturę. 
I te pierwsze, prawda, arie z różnych oper ja słyszałam z jej ust. 

Q: Pani była małą dziewczynką – 10 lat – kiedy wybuchła wojna. 

A: Tak. 

Q: Co Pani pamięta z tych dni? 

A: Kiedy wybuchła wojna, byliśmy na wsi. Mieliśmy domek na wsi. I wszystkie lata, 
spędzaliśmy wakacje, spędzaliśmy właśnie tam, w Kraszewie. To była bardzo taka 
cichusieńka miejscowość za Łodzią. Nieopodal była też taka miejscowość już bardziej, 
że tak powiem… nie wiejska, ale trochę miasteczkowa, bo tam już były jakieś takie 
dancingi i… To – nie – to była wieś, po prostu wieś. I tam mieliśmy ten domek, ale 
tatusia… tatuś dostał powołanie do wojska już w połowie sierpnia. Dobrze mówię, tak, w 
połowie sierpnia, a może nawet z początkiem sierpnia. Ale nikt nie wierzył w tę wojnę, 
szczerze mówiąc. Pamiętam, mieliśmy radio tam na wsi i mówiło się o różnych, prawda, 
zmianach. Był ten wtedy minister… o ile dobrze zapamiętałam – minister spraw 
zagranicznych Beck, prawda, i nie wiem… ludność nie wierzyła w to, że dojdzie do 
jakiegoś starcia między Polską a Niemcami. Bo to, że wtedy zagarnęli już 
Czechosłowację, nie pamiętam, na nas – dzieciach – nie zrobiło wrażenia. Ale wtedy, 
kiedy powołali ojca, a dla ojca to to już była druga jego wojna, bo pierwszą wojnę on 
_______ z Józefem Piłsudzkim – się włączył do legionów Józefa Piłsudzkiego. 
Wprawdzie był tam sanitariuszem, bo ja nie wiem, czego on się uczył, że był 
sanitariuszem. I jego zabrali. Nie wiem, nie pamiętam, żeby to była wtedy jeszcze dla nas 
jakaś panika, bo wiedzieliśmy, ze ojciec się dostał do niedal… nieopodal Kraszewa, w 
miejscu, które się nazywa Gałkówek. I tam były składy amunicji… w Gałkówku. Ja 
myślę, że jeszcze wtedy Niemcy nie wkroczyli, ale ostrzeliwali z samolotów… Łódź 
ostrzeliwali i jego okolice. I pamiętam, że mamusia wynajęła furmankę, z koniem, z 
chłopem, który nas zawiózł do Gałkówka. Bo mama chciała strasznie jeszcze ojca 
zobaczyć i spotkaliśmy ojca i pamiętam, że nosił onuce. Po raz pierwszy widziałam go w 
onucach. I tam to były ostatnie uściski i pocałunki… i straszne bombardowanie było i ten 
koń szalał, bo się bał. No i tak nas z powrotem przywieźli do tego domku w Kraszewie. Z 
Kraszewa – to już wiadomo było, że nie możemy tam więcej zostać – widocznie tatuś tak 
mamie powiedział, że nie warto tam samej zostać, żeby pojechała do babci. To stamtąd 
pieszo udaliśmy się do Łodzi, wprost do babci. 

Q: Czy to oznacza, że wszystkie rzeczy, które mieliście w swoim mieszkaniu na 11 listopada 
zostały tam? 

A: No pewnie. Mama tylko zebrała łóżka – z tego, co pamiętam, ze sypialni – te dwa łóżka, 
nocne stoliki i jedną szafę. I to nie zabrała ona ze sobą od razu. W jaki sposób to się 
przeniosło później do babci, nie bardzo pamiętam. Ale wiem, że mama to najpierw to te 
rzeczy przeszły do tego miejsca, gdzie mieliśmy swój interes, na Kościelną 1, do 
piwnicy. 

Q: Czy Pani zabawki zostały w starym mieszkaniu?  
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A: Gros zabawek zostało tam. Tylko zabrałam ze sobą tą lalkę, którą najbardziej kochałam. 
To była ta lalka Shirley Temple, którą uwielbiałam, bo nikt takiej lalki nie miał. To była 
widocznie kiedyś bardzo droga lalka. I ja ją dostałam w prezencie od mojego wujka, bo 
byłam bardzo chora. I bardzo kochałam te lalkę. Ona i zamykała oczki i otwierała. Wtedy 
jeszcze, w tym okresie, w 35-tym roku to nie było jeszcze takich lalek.  

Q: Przeprowadziliście się do… dokąd? 

A: Do babci, do salonu od razu. 

Q: Gdzie to było – adres – jak się babcia nazywała? 

A: Więc, babcia się nazywała Estera Fajdlowicz, dziadek – Izrael Fajdlowicz. I oni mieli 
pięć pokoi tam, więc na początku nie było tragicznie. A nie było jeszcze ciasno. Ale 
niestety ja zachorowałam. Dostałam tyfus brzuszny i… czasy były bardzo tragiczne 
wtedy, bo trzeba było stać w kolejkach po chleb, bo od razu wszystko pozamykali. I to 
ani ja, ani mój brat, żeśmy się do tego nie bardzo nadawali. Ja nie wiem, kto to robił, 
szczerze mówiąc. Nie wiem. Może jeszcze ta służąca, która była u babci. Ona w ostatniej 
chwili odeszła. Jeszcze babcia miała służącą. A jak ja zachorowałam i mama chciała 
szukać ojca i w końcu dowiedziała się, że ich batalion, czy ich grupa została zatrzymana 
w Radomiu. Więc ona sądziła, że ona tam jego będzie mogła spotkać. I wtedy wszystko 
zostawiła, i ja byłam bardzo chora… sprowadziła jakąś sanitariuszkę, która się mną 
opiekowała. Pokój już był zresztą zamknięty. Już nikt tam nie wchodził. To była kiedyś 
była sypialnia babci. I mama pojechała do Radomia szukać ojca. Niestety przyjechała 
tam, już ich wywieźli i to już było wiadomo, że ich wywieźli do Niemiec. Dokąd – nie 
wiedziała.  

Q: Kiedy przyszła wiadomość, że dom babci i dziadka będzie na terenie getta? 

A: Kiedy było wiadomo? Trudno mi powiedzieć, bo od razu się tam zadomowiłam. Nawet 
jak poszłam do szkoły, to też już stamtąd. Poza gettem była szkoła ta wspólna… tych 
wszystkich szkół najlepszych, żydowskich szkół. Bo to było zjednoczenie przecież, 
wszystkich przedwojennych szkół, jak Aba [fon.], Hochsteinowa [fon.], Orzeszkowa, 
Żydowskie Gimnazjum. Ale nawet były dwie szkoły, które były przy… to, to… ale to 
były żydowskie dzieci… było dwoje chłopców nawet z księdza Skorupki, pamiętam. 
Dwoje chłopców, nie pamiętam których, no i była ta nasza szkoła, która się nazywała 
Nasza Szkoła. To była też reformowana, jakaś bardzo nowoczesna prywatna szkoła.  

Q: O czym wtedy mówili dziadkowie z mamą, może z wujkami? Jakie były nastroje? Czy 
coś do Pani wtedy dochodziło z tego? 

A: Tak, do mnie to dochodziło, że trzeba ratować majątek, bo przecież to się szybko zaraz 
skończy. To chyba pierwsze odruchy. Bo było tego dużo. Nie było wiadomo, co z tym 
zrobić. Więc pierwsze, ale tego ja nie widziałam aż do 43-go roku. Wiem, teraz już 
wiem, prawda, bo ja tam później byłam, zamurowali na Kościelnej 1, na pierwszym 
piętrze zamurowali pokój tak, że nie można się było zorientować, że go nie ma… że ta 
część w tym domu brakuje. Od podłogi do sufitu, ja później opowiem tę historię, ale to 
było zamurowane z majątkiem. Następnie wiem, że zamurowali pod oknem w kuchni u 
babci, była kiedyś niby taka spiżarnia, czy na… takie wolne miejsce na… to to też było 
zamknięte. I niezależnie od tego jeden z wujków wynajął mieszkanie w Warszawie i 
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zaczął wywozić tam w jakiś sposób... a, tu muszę opowiedzieć, bo to już nie było takie 
proste, to wywożenie. W naszym domu kiedyś była… znaczy babci… w tym domu, w 
którym babcia mieszkała przed wojną był komisariat policji polskiej. Skoro Niemcy 
wkroczyli, wtedy weszli Niemcy – niemiecki komisariat w to samo miejsce na 
pierwszym piętrze. I to był… to się nazywało… Wehrmacht,… Wehrmacht – chyba  
dobrze mówię, po niemiecku, ale muszę sobie przypomnieć. Albo Schutzpolizei, albo 
Wehrmacht. Bo Kripo, to było co innego, to byli po prostu bandyci, no dosłownie 
bandyci. A ten komisarz, Warnke się nazywał, był bardzo przyjemny, aż wstyd 
powiedzieć, ale to jest ta prawda. I ponieważ on już się zorientował, że u nas jest dobra 
kawa, to moi wujkowie parzyli mu świeżusieńką kawę… w całości te ziarna, na patelni. 
Potem mielili przez młynek i im się o godzinie czwartej na tacy znosiło wspaniałą, 
świeżą kawę. Za to oni byli gotowi wszyściusieńko zrobić. Więc byliśmy już, że tak 
powiem, już jakoś… dbali o nas. Jak przyszła jakaś grupa ss-owców, żeby rabować czy 
coś, jak się do nich zeszło to oni się wtrącili, nie pozwolili. Czy i… oni dali swoje… 
swoich ludzi, którzy wywozili nasz majątek do Warszawy… na rolwagach [fon.], to ja 
widziałam. Po prostu na rolwagach [fon.] do Warszawy. I wtedy pojechał do Warszawy 
jeden z wujków. On tam wynajął mieszkanie i tam podobno – ja tam nigdy nie byłam – 
zbudował ten – to co mógł – podniósł podłogę. I wszystko było – przecież myśmy mieli 
masę konserw. To były rzeczy które były, no na… na ten okres to był kawałek srebra, 
złota – więcej – to były konserwy, które mogły stać. Czy kawa, czy herbata – to wszystko 
mogło stać. Więc to rzeczywiście… podłogę podwyższył i to tam… co się z tym stało też 
– nic nie wiem. No, ale to jest w tej chwili mało ważne. Ważne jest to, że byliśmy w jakiś 
sposób chronieni, bo był tam na przykład między innymi Niemiec, który się nazywał 
Dicks i ten był obrzydliwy. Ten walił batem gdzie się dało. I ten też wyrzucał ludzi z 
mieszkań. On był na czele tej grupy, która wyrzucała ludzi z mieszkań. Przecież musieli 
ich przenieść do… do getta. Więc to była taka zamiana. Trzeba było wyrzucić najpierw 
Polaków z tego terenu, żeby móc Żydów wprowadzić. Więc to się odbywało w bardzo 
bestialski sposób. Psy szczu… psami szczuli, bili, strzelali. Myśmy byli przez to jakoś 
uchronieni, bo już byliśmy u babci, powiedzmy. Ja myślę, że te meble, co mama stamtąd 
zabrała częściowo, to też Niemcy nam przywieźli tam. Z tego mama miała to łóżko swoje 
i te dwa nocne stoliki i, ja pamiętam, bo ja się wdrapywałam na ten stolik, żeby… żeby 
się napić z tego gąsiora… no, tego wiśniaku, co mama robiła. No i ta szafa – więcej śmy 
tam nic nie mieli. Reszta wszystko została – część książek jeszcze, prawda. To było 
wszystko, co stamtąd się zabrało, a reszta już była u babci. I ot, trzeba było u babci, w 
tym salonie, to wszystko opchać już. To nie było proste. Chociaż salon był bardzo duży, 
bo to był narożny pokój, z którego wychodził z jednej strony ten balkon, gdzie u babci 
kiedyś… tam stały oleandry. Na zimę się je wstawiało z powrotem, bo zima była ciężka, 
nie znosiła tego… te kwiaty tego nie znosiły. I to stało, pamiętam, u babci w tym 
miejscu, gdzie to było to zaokrąglenie, bo ten dom przecież… tu był, powiedzmy, ten – te 
balkony – to każdy może zobaczyć na… to w tym miejscu stał… stało pianino i za tym te 
oleandry, zimą. Jak ja przed wojną czasem przychodziłam do babci, mama była… chciała 
z babcią się spotkać, to ja tam grałam na pianinie. Nie zapomnę tego. 

Q: Czy tam była kanalizacja?  

A: Tak! Te – w tym domu była normalna kanalizacja, była łazienka, była ubikacja – 
wszystko było. To był piękny dom przed wojną.  
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Q: Kiedy tata wrócił? 

A: Niestety tata wrócił już późno, już prawie się zamykało getto, ale mieliśmy już z nim 
kontakt, bo mama widocznie z Czerwonego Krzyża otrzymała te… tą wiadomość, że on 
żyje. I on już do nas napisał i trzeba było – można było z nim prowadzić korespondencję 
w języku niemieckim. Naturalnie, mój niemiecki, czy mojego brata, był bardzo mizerny, 
ale to mama nam pomagała, ale myśmy pisali swoimi – swoim pismem. I tatuś – kiedyś 
przyjechał, pamiętam, pan, który był z nim razem, nie wiem gdzie. Nie w oflagu, bo 
stamtąd jeszcze nikogo nie wypuszczali – to był przecież… to był obóz dla oficerów 
polskich. To _______ spotkał się z mamą i opowiadał, jak to było w wojsku – widocznie 
w wojsku byli razem. Powiedział, że jak tatuś mówi o swojej córeczce, to płacze. I tego 
ja nie zapomnę. Ja pamiętam, że sobie tak pomyślałam: widzisz mama, tata mnie więcej 
kocha niż ciebie. Tak sobie kiedyś – to brzydko! – ale tak sobie tak myślałam. Bardzo 
kochała mojego ojca, bardzo.  

Q: Po zamknięciu getta… w jaki sposób zmieniło się wasze życie? 

A: No przede wszystkim to po zamknięciu getta to trzeba było się skupić. Weszły do tego 
mieszkania jeszcze trzy rodziny, do każdego pokoju po kilka osób. Także musieliśmy z 
wszystkiego zrezygnować. Wszyscy umieściliśmy się w tym jednym pokoju babci, w 
tym salonie – to był największy pokój, prawda. Ale to był wujek i ciotka… 

Q: Jak się nazywali? 

A: … i dziadek i babcia, i… jak tatuś wrócił, to nas była czwórka. Także razem było osiem 
osób. I mama z tych łóżek swoich pięknych nie chciała widocznie zrezygnować, to… to 
te łóżka stały. To mój brat spał na tapczanie. Babcia spała… a dziadek nie spał z 
babcią… to babcia spała na tym tapczanie. A gdzie mój brat spał, na czym? Albo ja 
jeszcze spałam z dzie… z rodzicami w tym łóżku – tak widocznie… w tym łóżku, a mój 
brat spał na dwóch fotelach zestawionych, ze skóry, które wyszły z tego… z, no… z 
gabinetu, tam, gdzie oni, prawda, załatwiali różne sprawy. Był taki gabinet w pracy, 
który przychodziła, gdzie… gdzie prowadzili pewnego rodzaju, ja wiem, ewidencję, czy 
listy – nie wiem. Nie bardzo się orientuję.  

Q: Czy rodzice poszli do pracy? 

A: Od razu jeszcze nie było konieczne. To nie było jeszcze, na samym początku nie. Ale 
zaraz… jak ja już poszłam do szkoły, to już chyba rodzice poszli do pracy. Bo tak, ta 
szkoła została przeniesiona do getta. Ta cała nasza klasa – do getta. I to mam wrażenie, 
że to było – nie pamiętam, jak się ta ulica nazywała – Franciszkańska? Dobrze mówię? 
Na Franciszkańskiej to było. I tam były, właśnie było… to było złożone z klas, które były 
zaawansowane w języku hebrajskim albo te, które nie, prawda. Ale szkoła była 
koedukacyjna. 

Q: Czego uczyliście się tam?  

A: Więc tak, normalnych, prawda, matematyka, polski… i co rzeczywiście… geografia i 
teraz… historia. W tej klasie nie pozwolili uczyć historii polskiej, więc wtrącili historię 
Rzymu – starożytną historię. W piątym oddziale szkoły powszechnej uczyliśmy się 
historii Rzymu. Naturalnie niemieckiego,  bo to było najważniejsze. Możliwe, że Niemcy 
inaczej by się na to nie zgodzili. I co wtrącili jeszcze – żydowski, hebrajski i modlitwy. 
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Ja do dzisiejszego dnia pamiętam modlitwy na pamięć. No, bo to trzeba było stanąć przed 
tym mełamedem i powiedzieć.  

Q: Proszę powiedzieć. 

A: [Recytuje po hebrajsku.] Wszystkie _________ w ogóle _______. Pamiętałam genialnie 
wszystko. No nie wiem, widocznie miałam jakąś taką wyostrzoną pamięć.  

Q: A brat – Salek [fon.] – do jakiej szkoły chodził? 

A: On skończył – on chodził do szkoły Icchaka Kacenelsona [fon.]. To była cudowna 
szkoła. To trzeba było im zostawić. Na bardzo wysokim poziomie, hebrajski i w ogóle. 
Podczas ferii oni uczyli się na łonie przyrody. Oni mieli dom taki, gdzie dzieci, znaczy 
chłopcy, bo tam byli tylko chłopcy, mieszkali przez miesiąc, dwa i… był rygor, nie ulega 
kwestii. to było nad rzeczką, we Włodzimierzowie. 

 

End of Tape #1, Side A 
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Tape #1, Side B 
 

A: …nad rzeczką, we Włodzimierzowie. Dobrze mówię chyba. 

Q: A w samym getcie? 

A: A w samym getcie on już był w, poszedł do gimnazjum. Więc on poszedł do pierwszej 
klasy gimnazjalnej, która również należała – już na Marysin. Bo gimnazjum było na 
Marysinie, a my jeszcze nie. Dopiero później przeszliśmy na Marysin. 

Q: Czy rozumiem dobrze, że w tym okresie jeszcze początkowym po zamknięciu getta nie 
mieliście problemów z jedzeniem, bo korzystaliście z tego, co było schowane. Czy 
dobrze… 

A: Nie zrozumiałam. 

Q: Czy używaliście te zapasy jedzenia… 

A: Nie można było. To było niemożliwe. Tego nie można było tam dojść przecież. To miało 
przecież miejsce na Kościelnej 1. Naprzeciw w zakrystii, naprzeciw kościoła siedziało 
Kripo – Kriminal Polizei, więc nikt nie śmiał tamtędy przechodzić, a cóż dopiero 
otworzyć ścianę, żeby oni zobaczyli, co tam się dzieje. To było zupełnie wykluczone. I to 
było to… straszne. Wiedzieliśmy, że mamy, a nie było co jeść. Dopiero w czterdziest… 
raz wołali wujka, bo był donos. Oni jednak wyszczuli psy, żeby coś wyszukali i tak dalej, 
żeby coś wyszukali, bo był donos, Że ta ściana jest zamknięta. I… ponieważ mój wujek 
miał dobre stanowisko na Bałuckim Rynku – nazywał się Leon Fajdlowicz [fon.]. On był 
z tych wybrańców, że tak powiem. Należał do tego bajratu [fon.]. 

Q: Jaką miał pozycję? 

A: To jego lepiej znali, to jego wołali do Kripo – on dostał lanie. Ale jakie! Z trudnością 
przywieźli go do domu. Ręce połamane, wszystko, co możliwe i on nie powiedział. On 
tego nie chciał Niemcom oddać, w żadnym wypadku. No i w rezultacie to już tak 
naprawdę nam deptali po piętach, To już więcej nie można było. To doszliśmy do 
wniosku, cała rodzina, bo zresztą to był interes przecież rodzinny, prawda. Doszliśmy do 
wniosku, że to trzeba jeśli oddać, to niech to dostanie Getto Verwaltung – niech to Żydzi 
dostaną, nie Niemcy. I tak się zrobiło. Kiedyśmy wiedzieli, że już naprawdę depczą po 
piętach, wtedy mój wujek powiedział Rumkowskiemu „Słuchaj, tu jest cały pokój 
prowiantu. Zabierz to szybko, nim Niemcy to złapią.” I tak przyszło, przyszła policja 
żydowska i zabrali. Ale nim zabrali, to oni otworzyli kawałek i wtedy ja to dopiero 
zobaczyłam. Wysłali nas dzieci – mnie, mojego brata i jeszcze mojego kuzyna - z 
plecakami, bo na nas by się nie zwróciło uwagę i myśmy sobie napchali tam do tych 
plecaków co można było. Dopiero wtedy widziałam, co tam było, na litość boską. No a 
potem to już to Getto Verwaltung dostało, no… oni dużo dla siebie, sobie tego upchali 
sobie kieszenie, a nam coś dali kartki. Za to żeśmy to dali, to na kartki dostawaliśmy 
więcej chleba, ja wiem, żadne cuda.  

Q: Sprawa zaopatrzenia była ciężka, tak jak u wszystkich? 

A: Tak, przecież to było bardzo, bardzo liche, bardzo liche to wszystko!  
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Q: Czy w szkole dostawała pani jakieś jedzenie? 

A: Tak, zupę. Ponieważ dzieci dostawały jeszcze dodatkową zupę. To ta zupa, którą żeśmy 
dostawali, to ja już jej nie jadłam szkółce. To było w szkółce, a w szkole też, tak. W 
szkole to nie była dodatkowa – była jedna zupa, nie więcej. A w szkółce to była 
dodatkowa. I zabierałam to do domu. Mama zlewała to ze swoją zupą, tam gdzie… gdzie 
ona pracowała, też dostawała jakąś zupę. A tatuś miał protekcję w takich kuchniach, 
gdzie się gotowało, więc przynosił łupy z kartofli i mama z tego robiła całe danie. To 
było takie, że aż… było takie okropne. 

Q: Czy w szkole faktycznie poświęcaliście uwagę na naukę, czy to było raczej zajęcie? 

A: No, uczyć to może śmy się chcieli, prawda. My byliśmy głodni – to też przeszkadza. Ja 
gdzieś też w mojej książce piszę o tym... że ten głód chodził za nami jak cień nasz. On 
nas nie opuszczał na chwilę. Opowiadam w moje książce nawet taką sytuację, gdzie były 
tam na Marysinie drzewka wiśni – mój ojciec później też kupił takie drzewko. No, jeden 
z kolegów, na lekcji religii, która była nam zupełnie, że tak powiem, i obojętna, i obca – 
musiał pochodzić z domów zasymilowanych. Mój ojciec wprawdzie miał swoje miejsce 
w najpiękniejszej synagodze w Łodzi, tak, na Alejach Kościuszki, i to była synagoga, to 
się nazywało die Deutsche Schul, to była reformowana synagoga, prawda. Żeby w ogóle 
móc tam się modlić, to trzeba było mieć dużo pieniędzy. Ja sobie z tego później zdałam 
sprawę. Wszystko, kiedy byłam mała, mi się należało. Myślałam, że to tak powinno być, 
nie inaczej. No, i te wiśnie on gdzieś zerwał, ten Karol. Na tej lekcji mu się bardzo 
dłużyło. A on pochodził ze Strasburga, nawet nie znał dobrze polskiego. Bo były różne 
dzieci w naszej klasie – z Berlina, ze Strasburga, z Gdańska, które jeszcze nie władały 
dobrze polskim nawet. Więc zostali wtrąceni do getta bez, bez przygotowania. To było 
tragiczne dla nich. Oni żyli inaczej. I on te wiśnie tak sobie jadł i pluł prosto – tak 
opowiadał nam – pluł prosto w twarz tego mełameda. No, podniósł się tragiczny krzyk – 
na lekcji religii w ogóle coś takiego… Postanowiła dyrektorka i cały tam zespół 
pedagogów, że wyrzucają Karola ze szkoły. No, dla nas to był straszny cios, bo myśmy 
byli bardzo zgrani ze sobą, mieliśmy swoją gazetkę, swój… ten… swój zarząd. 
Wodzirejem była pani Tusia Cygielberg [fon.], obecna Ester Eisen [fon.]. Tak, ona 
zawsze stała na… na, na… na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o te sprawy. Bardzo 
ważne było. I mieliśmy – byliśmy zgraną klasą, Chociaż byliśmy z różnych może i 
środowisk, i chłopcy, i dziewczęta. To był taki okres, kiedy jeszcze dziewczęta z 
chłopcami, to jeszcze nie. Także ja nie wiem, czy ta sprawa nas w ogóle interesowała, ale 
byliśmy zgrani, To prawda. No i wtedy postanowiliśmy, że robimy strajk. I zrobiliśmy. 
Powiedzieliśmy, jak Karola wyrzucą ze szkoły, to my się tam więcej też nie pokażemy, 
cała klasa – jak jeden mąż. I to nie było proste, bośmy… tak, jakeśmy postanowili, 
pamiętam postanowiliśmy to na Marysinie. _________ ja to piszę, ja piszę o tym. Po tych 
łąkach, a te łąki były zielone, piękne. I tak marzyliśmy przecież o swobodzie. No, ale 
poruszać się po mieście nie można było. Po policji go… po godzinie policyjnej. W ogóle 
gdzie można się było poruszać – albo śmy chodzili do szkoły i do domu – nie było 
innych możliwości. Ten Marysin nam dawał tę przestrzeń. To było jedyne miejsce w 
getcie, gdzie było trochę przyrody. Bo reszta była szara, zimna, brzydka… trupy. Ten 
Marysin to był to był jakiś taki… jak się _______ do nowego życia. Bo tam się też 
szczęśliwie mój wujek z ciotką przenieśli, jako że on był tym, że tak powiem, 
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dygnitarzem. I wtedy zwolnił się w pokoju u nas, zwolniły się dwa łóżka. A, więcej, bo 
zabrali babcię ze sobą – to już trzy osoby wyszły stamtąd. Dziadka już nie mogli, dziadek 
został. No i wtedy… ta biblioteka jego, która bardzo nas kusiła – on ją miał przepięknie 
oprawioną, wszystkie książki w zieloną skórę, wybite złotymi literami na grzbietach i 
jego monogram – perfekt. Ja kilka książek, które mi zostały po nim dałam do ______. Bo 
to rzeczywiście jest – skąd coś takiego się bierze. Zdaje się, że dałam im Życie termitów i 
życie mrówek – coś tak… nie pamiętam dokładnie, co oni dostali. W każdym razie to 
była biblioteka, gdzie można było zaczerpać trochę wiedzy, a mój brat był do tego 
pierwszy, a ja przecież musiałam jego naśladować. On był dla mnie wyrocznią delficką. 
Co on powiedział, to było bardzo ważne. I to prawda jest _______, on był bardzo 
inteligentny, bardzo mądry. Przypuszczalnie on był tym, który mnie wprowadził w 
wiersze, bo on sam pisał i on mnie(!) kazał je recytować. On mówi: „Ja nie jestem ładny, 
nie jestem efektowny. Ty jesteś piękna, ty będziesz stała i ty będziesz recytowała”. Ja cię 
nauczę. I on mną dyrygował, to prawda. I tak przy nim, to prawda, przy nim ja to 
wchłonęłam. A poza tym było dużo poezji w książkach. Był Tuwim… wszystkie książki 
Tuwima tam były. To już o Mickiewiczu mowy nie ma, ale to już mówię te współczesne. 
I w ten sposób masę pamiętam do dzisiejszego dnia na pamięć. I Płaksina [fon.], który 
był na siedem bitych stron, do dzisiejszego dnia pamiętam. I Żydek i Rewolucja w 
Niemczech – to wszystko było z książki Jarmark rymów, proszę. No i encyklopedia była 
– masę śmy czytali – chyba nigdy w życiu tyle nie czytałam, co w tym okresie.  

Q: Czy Leon zabrał ze sobą te wszystkie książki? 

A: Nie, on nie miał gdzie i to była ta heca. A on nie wiedział, że myśmy sobie dopasowali 
kluczyk, bo on to zamknął na klucz i powiedział: „Tu nie ma dostępu nikt”. Nikt nie 
wierzył, co taka będzie wojna, czyli lada dzień to się skończy, a on chciał uratować swoją 
bibliotekę. On rozumiał, że jak my to już weźmiemy, to dostaną nasi koledzy i tak dalej, i 
tak dalej i on tego nigdy nie zobaczy. On nie chciał z tego zrezygnować. 

Q: Czy były jakieś organizacje młodzieżowe? 

A: Myślę, że były, ale ja osobiście nie należałam. Wiem, że przyjechał Abramek Zelig 
[fon.], czy przyszedł do nas i próbował mojego brata wciągnąć do… do jakiegoś ruchu 
syjonistycznego. Jak to się skończyło, nie wiem. Byliśmy tacy głodni, że to wszystko 
było… praca, ten głód i książka. No pewnie, że w domu ja musiałam dużo pomagać. Ja, 
mając 12 lat, ja szorowałam podłogę. Na czworakach musiałam tę podłogę wyszorować 
co tydzień. Mama tego nie mogła zrobić. A przy praniu, jak mama stała przy tej balii, to 
też ja musiałam dużo pomóc. 

Q: Sprawa higieny osobistej nie była łatwa.  

A: Nie była łatwa, ale myśmy się starali, żeby była. I ona była jakoś. Ja w domu nie miałam 
wszów. A w Auschwitz od razu wszystkie wszy mnie oblazły. Wszy i pchły, ja wiem, że 
wszystkie jakieś… świerzb. 

Q: Czy pamięta pani ten… tę… ten moment, kiedy rozdawali zupę w szkole… jeszcze w 
szkole, czy wyście przynosili swoje własne talerze – jak to się odbywało? 
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A: Nie, nie. To były takie menażki. To się nazywało menażka. To było z blachy, takie 
owalne, z taką przykrywką mocną, żeby się nie wylewało. Z tym się przychodziło i to się 
zabierało. 

Q: Nie jedliście tego na miejscu. 

A: No, ja wiedziałam, że ja to muszę zabrać do domu, bo nie będzie co jeść.  

Q: Czy pamięta pani, kiedy nagle dowiedziała się pani, że szkoły są zamknięte? 

A: Że szkoły zamknęli. Jak skończyła się ta ostatnia klasa – jest zdjęcie też w mojej książce 
– to była ta ostatnia klasa, szósta szkoły powszechnej. Myśmy już nie zdążyli wejść do 
gimnazjum, ale nasza klasa była koło gimnazjum na Marysinie. Oni nas jednak 
przydzielili do tej części… że tak powiem, uprzywilejowanej.  

Q: I kiedy się nagle okazało, że nie ma więcej szkoły, jak to pani ta wiadomość…? 

A: To nie było proste. To nie było proste… bo przede wszystkim mama i tatuś doszli do 
wniosku, że to nie ma, zatrzymało się naukę – trzeba będzie się nadal uczyć. Ale chodzić 
nigdzie nie można było, to pamiętam, że przychodziła do nas – ona już nie żyje – Lala 
Krakowska, która zrobiła maturę w owym czasie w getcie, a sama uczyła się w 
Żydowskim Gimnazjum. I ona przychodziła do tego domu, w którym ja mieszkałam. 
Zbierało się kilka dzieci razem, bo ona – na drugim piętrze mieszkał Lolek Cukierman 
[fon.]. Na trzecim piętrze z drugiej strony mieszkała Lusia Milgron [fon.] – ona chyba 
jeszcze żyje. Ja muszę ją złapać gdzieś. No i była Estusia Cycanowicz – trochę dzieci z 
naszego piętra i jedno piętro – to ona wtedy przychodziła, miała jakąś siódemkę przed 
sobą. I uczyliśmy się – nie wiem, co ona tam dostawała od rodziców, czy chleb, czy 
zupę, czy – nie było, co dać. Tak to wyglądało, przez pewien okres. Ale bo to długo nie 
trwało, bo Niemcy postanowili, że nie ma czegoś takiego. Nie ma chleba, ani zupy, nawet 
dla małych dzieci. Wszyscy muszą pracować. I wtedy szczęśliwie otworzyła się ta 
szkółka. Koło resortu pracy ______ ______. To był osobny dział. To było na Żydowskiej 
19. I były jeszcze młodsze ode mnie, ale to już więcej nie, bo trzeba umieć szyć na 
maszynie. Trzeba umieć, trzeba – nauczyli nas. ________ na maszynie ja tutaj mam dla 
pani te wszystkie te. 

Q: Jakiego rodzaju prace pani wykonywała tam i jak się te…? 

A: Więc szyłyśmy – nasza grupa – szłyśmy sukienkę dziecinną z materiału pepitko 
czerwono-czarne. Przez dwa lata ten sam model i ta sama sukienka, to znaczy masa 
sukien wychodziła, bo trzeba było to robić na akord. My mieliśmy obliczony czas, kiedy 
to musi być wydane, z białym kołnierzykiem. Ja szyłam rękawy, pamiętam. Rękawy nie 
były duże – było trudno uszyć z tym mankiecikiem, to nie było proste. 

Q: I ile godzin pani pracowała? 

A: Ja myślę, że pracow… u nas w szkółce myślę, żeśmy pracowali więcej niż osiem godzin. 
Ja nie pamiętam dokładnie, więc mi jest trudno powiedzieć, ale na pewno więcej niż 
osiem godzin. Bo inaczej bylibyśmy wracali o czwartej do domu – to trochę za wcześnie. 
Na ósmą trzeba było się stawić, na ósmą rano. Więc musieliśmy pracować więcej. 

Q: A kiedy była nauka w szkółce? 
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A: No, najpierw zaczęło się od tej nauki. Przecież musieli nas nauczyć użyć… pracować 
tym pedałem i umieć nawlec maszynę, umieć coś skroić, zrozumieć tą suknię w ogóle. I 
do tego były dwie panie, które nas uczyły. Jedna z nich – pani… Flora – uczyła nas kroju. 
Więc nauczyłyśmy się wtedy, jak zbudować manekin, obwody i tak dalej, jak wziąć 
miarę. I to były pierwsze nasze kroki – i jak skroić prostą sukienkę. A ta pani od szycia 
nazywała się Kujawska. Tą panią ja spotkałam po wojnie – to opisuję w mojej książce – 
po wielu latach, w Jerozolimie, panią Kujawską, w autobusie ją napotkałam. To było 
fenomenalne spotkanie. 

Q: Czy uczyłyście się tam… czy to były tylko dziewczynki na tym kursie, w szkółce? 

A: Tak. W tym, w moim tym były tylko dziewczynki, tak. 

Q: Ile was było? 

A: Trudno mi powiedzieć, ale sporo, bo były różne działy. No, ja robiłam ta sukienkę. Były 
takie, które szyły staniki, paski do… były różne tam oddziały, różnych… różnych rzeczy. 
Ja pamiętam swoje. 

Q: Czy uczyłyście się również innych rzeczy, innych przedmiotów, czy tylko szycia i kroju? 

A: Na początku, nim to się okazało, że jeszcze można, to jeszcze puścili trochę 
matematyki… i niczego więcej, bo się bali. 

Q: Gdzie mama pracowała? 

A: Mama pracowała w resorcie kapeluszniczym. Robili tam kapelusze różnego rodzaju, i dla 
mężczyzn, i dla kobiet. To nie był jej zawód, to ona tego nie umiała robić, ale się też 
nauczyła w jakiś sposób. Wręcz w ręku umiała szyć, to _______ robiło się kwiaty – taka 
przyjemna raczej, łatwiejsza robota niż moja. To tatuś załatwił specjalnie dla mamy. Ona 
nie mogła w tyle wysiedzieć, ona nie była mocna. Ona była słaba, ona miała chore serce, 
reumatyzm, artretyzm. Wiem, że ona przecież ciągle przed wojną to zostawiała nas na 
wsi z nianią, a sama jeździła do Truskawca, do Krynicy na te wszystkie, te… także 
myśmy latem jej w ogóle prawie nie widzieli. To się nazywało, że mama się leczy. Ja nie 
wiem, jak to wyglądało, ale tak to wyglądało. I z babcią, bardzo często z babcią, _______ 
________ z babcią, bo babcia była ważna. Babcia była bardzo ważna. 

Q: Kto był głową rodziny…  

A:  Babcia. 

Q: … w getcie? 

A: Pośród wszystkich wujków, czy u mnie w rodzinie? Mój ojciec miał największy 
autorytet. I to muszę przy… to jemu trzeba zostawić. Chociaż ten najmłodszy brat mamy 
– Leon Fajdlowicz [fon.] – już z racji swojego stanowiska miał wielki autorytet, bo on też 
więcej wiedział. Był bardzo wykształcony, to mu trzeba zostawić, bardzo wykształcony. 
On skończył gimnazjum w Łodzi Józefa Pił… imienia Józefa Piłsudzkiego. Tam się 
uczyli greki, łaciny. Później się o nim mówiło „no, ten filozof”. Bardzo inteligentny, 
inteligentny człowiek, nie ma co. Ale ojciec z nim żył w bardzo dobrej komitywie, bo 
pamiętam, kiedy on został zaciągnięty do wojska, a mój ojciec już był, już był oficerem. 
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Pamiętam, on z nim pojechał. On miał lepsze, że tak powiem, zaplecze, ______ takiego 
szwagra, jak mój ojciec. 

Q: Czy w getcie pamięta pani jakieś rozmowy pomiędzy tatą, Leonem, mamą, babcią o tym, 
co się dzieje w getcie? 

A: Był głód, był straszny głód i trudno było o czymś innym mówić z tego, co ja pamiętam. 
To jeśli miałam, powiedzmy… jeśli, powiedzmy, miałam jakoś… jakieś zagadnienie, bo 
czytałam dużo i jakieś słowo było dla mnie niezrozumiałe, a encyklopedia ojca była na 
samej górze, to trzeba było przystawić tam drabinę, żeby tam się dostać to tego. I 
pamiętam, jak prosiłam ojca, żeby mi wytłumaczył, powiedział: „Masz takiego brata – to 
jest encyklopedia twoja. Zwróć się do niego”. To nie, że ojciec nie wiedział. On był 
dumny z tego, że ma takiego syna. A poza tym o czym się mówiło, boże mój. No tak, 
mój tatuś, ponieważ dobrze znał niemiecki i był właśnie z Leonem w bardzo dobrej 
komitywie, to on miał przepustkę na Bałucki Rynek i on tam przychodził do Leona. I 
Leon mu dawał niemiecką gazetę. Ta się gazeta nazywała… nie pamiętam jak – 
Bobach… [fon.], Allgemeine… Allgemeine Lodzer Zeitung, czy inaczej. I teraz mi 
uciekło, i ja to gdzieś nawet, ja to gdzieś poruszyłam. No naturalnie, w języku 
niemieckim starali się też nie opowiadać bóg wie czego w gazecie, ale można było się 
zorientować, co się święci. Więc ponieważ mój tatuś miał rzeczywiście bardzo… miał 
dobrą… był… cudownie mówił, no, prostymi słowami, powiedzieć. Moja babcia mówiła, 
że… mówiła o nim, po żydowsku „di perl sziten zi fon zajn mol” [fon.]. Tak, tak się o 
nim wyrażała. On rzeczywiście, jak on usiadł, cały dom przychodził wysłuchać, co on 
mówi. On był rzeczywiście bardzo ważna osobą wtedy. Bo ludzie wszyscy pragnęli 
wiedzieć, co będzie i jak to będzie. No już. 

Q: Czy może pamięta pani w okresie po zamknięciu szkół… przyjechało wtedy dużo Żydów 
z Niemiec? 

A: Tak. 

Q: Pamięta pani swoje wrażenia? 

A: Pamiętam, pamiętam. Dla tamtych to było… jeszcze gorzej niż dla nas. Oni przyjechali 
elegancko ubrani, z pięknymi walizkami, z Berlina, czy z Pragi, z różnych tego… 
Przeważnie ludzie, którzy w ogóle nie wiedzieli o tym, że są Żydami, bo gdzieś babka, a 
oni nie mieli z żydostwem już nic wspólnego. Ale Hitler to gdzieś odnalazł, całkiem po 
prostu. Im nie powiedzieli, dokąd oni jadą. Oni myśleli, że oni muszą się gdzieś 
przenieść. Przyjechali bardzo wytworni – dla nas to, to była maskarada. Straszne, ale ci 
ludzie biedni umierali później jak… jak muchy. Bo nas powoli przyzwyczaili do tego 
głodu, do tego… do tych chorób, do tego zimna, do tego wszystkiego – przecież to było 
straszne – do tej ciasnoty. 

Q: Czego pani się bała… 

A: I pamiętam, że przyje… przychodził do nas profesor uniwersytetu z Pragi czeskiej. Bo 
mój brat chciał się dalej uczyć i on wykładał mu język angielski. I to za co? Mama 
zrezygnowała z części zupy, żeby mu dać. On jadł z nami kolację. Jemu nie ma było… 
nie było co dać, ale mój brat nie chciał zrezygnować ze swojej tej. On z czego… co on 
się mógł, on się wszystkiego uczył, co podpadło. To był prawdziwy mól książkowy. 
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Q: Czy pani prowadziła pamiętnik? 

A: Nie. Szkoda… szkoda.  

Q: A czego się pani bała? 

A: No, bać to przede wszystkim się bałam, przede wszystkim wtedy, kiedy była ta łapanka 
na dzieci. To pamiętam, że żyliśmy w strasznym strachu. U babci w kuchni była taka 
antresola, ale prawie niewidoczna, bo ta antresola była spuszczona nie z kuchni… nie w 
kuchni, bo w kuchni był bardzo wysoki sufit, ale w tym korytarzu, który prowadził do 
pokoi. To to przez całą długość tego się nie czuło, że tam coś jest. I tam rzeczywiście nas 
zapchali. _______ było nam wejść na drabinę, tam się zamknąć i… nie wiem, czymś 
mama zawiesiła, czy jak – nie było widać, że w ogóle coś istnieje. No i te krzyki, te 
wrzaski, kiedy była ta… kiedy Niemcy wołali, żeby dzieci zeszły na dół 

Q: Kto tam był… 

A: Straszne. 

Q: Kto tam był schowany? 

A: Kto tam był schowany – ja, mój brat – mój brat może już nie musiał się tak bać, ale 
mama na wszelki wypadek… bo on jednak był już większy… ale nie było wiadomo 
iloletnie oni zechcą. I jeden mój kuzyn – ja tu mam też jego zdjęcia – i jego siostrzyczka 
młodsza jeszcze, i jeszcze jeden kuzyn z dwojgiem rodzeństwa – bliźniaczki, którzy się 
urodzili w 35-tym roku – wszyscy tam byliśmy zapchani. I nie było co tam robić – jeść 
na pewno nie co, ale owszem tam były to… myszy tam latały, a ja się tak bałam tych 
myszy – straszne. Myszy i brud, bo przecież tam nikt nie wchodził – tam było… i nie 
było powietrza. Było duszno – można się było udusić. No, ale jak długo oni tam na dole 
warowali, to myśmy nie mogli stamtąd wyjść. Trzeba było dużo wyczekać. No i 
pamiętam, właśnie tam też podarowałam tą maszynę do pisania Yad Vashem – tam była 
maszyna do pisania mojego wujka Leona. No to tam… było trochę ciszej… nie było co 
robić – dzieci szalały. No i w co myśmy mieli się bawić z tymi myszami… i to było nie 
do wytrzymania. Coś tam zaczęłam uczyć się i pisać na maszynie – na tej maszynie 
właśnie.  

Q: I co rodzice opowiedzieli, dlaczego was chowają? To był… 

A: Nie, to już żeśmy sami rozumieli. Nie trzeba tego było – my sami zrozumieliśmy, że my 
musimy stąd zniknąć – nie ma dzieci.  

Q: Czy znała pani ludzi, którzy zniknęli w czasie szpery [fon.]? 

A: No pewnie, tylko nie osobiście. Bo osobiście to ja znałam tylko moje koleżanki z mojej 
klasy albo z tego samego domu – innych możliwości nie było. Żadnych nie było 
możliwości. 

Q: Oprócz tego okresu szpery [fon.], czego jeszcze się pani bała? 

A: Bałam się strzelaniny – ja do dzisiejszego dnia… Oni zawsze strzelali i te psy wyły, i 
szczekania… To zawsze się w ten sposób odbywało, że była strzelanina, a… Jeszcze do 
dzisiejszego dnia, jak dzieci tu się bawią i puszczają mi tego – ________ –  ja tego nie 
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jestem w stanie znieść. To mi pozostało jak plama na dzieciństwie. Nie umiem znieść 
huku tego, karabinowego. Nie umiem znieść tego.  

Q: Czy bała się pani głodu? 

A: Czy bałam się głodu – już byłam tak głodna, że już nie mogłam… nie było się już więcej 
o co bać. Bałam się – nie bałam się – byłam głodna. Byłam po prostu głodna, strasznie 
głodna. 

Q: Czy skarżyła się pani _____ ? 

A: Nie wiem. Komu mogłam to powiedzieć – mojej mamie, która oddawała swój kawałek 
chleba? Sama sobie robiła takie babki obrzydliwe z tych fusów z ersatz kaffee. 

 
End of Tape #1, Side B 
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Tape #2, Side A 

A: Ona to gotowała 12 godzin na gazie, żeby to wyszło i ona z tego robiła sobie babkę – 
niby ciasto – to w ogóle nie do jedzenia. To było obrzydliwe. A ona dawała nam swój 
kawałek chleba. I tego nigdy nie zapomnę. Sobie myślę, jak ja mogłam zjadać jej 
kawałek chleba. Pamiętam… ja sobie nigdy tego nie wybaczę.  

Q: Co się stało z dziadkiem? 

A: Wtedy, kiedy już nas wysłali do Auschwitz, to Leon – wujek – zatrzymał babcię i 
dziadka. Zatrzymał ich u siebie. Nie pozwolił im wyjechać. To posiedzenie odbyło się u 
nas w domu. Cała rodzina – rodzina była bardzo zespolona, ale rzeczywiście kto miał 
głos, to mój ojciec albo, prawda, Leon. I wtedy mój ociec powiedział: „Ja znam 
Niemców, nabyłem w obozie jenieckim. Oni mnie traktowali z szacunkiem. Naturalnie 
on był tłumaczem. Wiedzieli, że mieli do czynienia… w końcu oficerów się inaczej 
traktowało. Gdyby on może został do końca, to on byłby żył, bo w niewoli są pewnego 
rodzaju prawa. Nie wiem, jak by to się stało, gdyby on może został do końca. On tam 
prowadził sprawę… tłumaczył, nie wiem, dokumenty. Nie wiem, co on tam tłumaczył. 
Ale najlepszy dowód, że dostawał dobre wyżywienie i nam przywiózł prezenty. Więc on 
powiedział: „To są ludzie kulturalni. To są ludzie, którzy kochają muzykę”. To była 
prawda. „Oni nie mogą tak masowo zabijać. To jest niemożliwe. Jeśli kogoś zabiją, to te 
sześćdziesiąt… to sześćset osób, które zostanie, żeby likwidować getto”. Mój ojciec miał 
do tego prawo. On otrzymał prawo likwidacji getta. Mogliśmy zostać, razem z Leonem i 
razem z Cesią. I z babcią. On powiedział nie. On nie zostaje. I za nim wszyscy wujkowie, 
co mój tata powiedział, to było święte. A mój wujek Leon – ten najmłodszy – powiedział: 
„Ja tu zostaję. Chcecie jechać, to sobie jedźcie. Ja nie jadę. Zabieram babcię, zabieram 
dziadka”. Tu on miał może słuszność, bo babcię i dziadka on uratował. Bo starzy ludzie 
nie mieli żadnych szans, żadnych szans! 

Q: Pani chciała wrócić do szkółki. 

A: Tak. To był piękny okres. Piękny okres, bo… było nas… było tam wiele zdolnych dzieci. 
Jeden z nas, ale nie wiem kto, nie wiem, rysował te opowieści, jak to będzie na 
przyszłość, jako, że my jesteśmy, prawda, dziećmi na królewskim dworze – ja to mam w 
swojej książce i też pomogłam tej… Joasi zrobić… całą opowieść o tym. Ja jej 
przyniosłam te… te rysunki, któreśmy robili i opisałam tą szkółkę i to jest też tam 
umieszczone jako opowieść o szkółce.  

Q: Jakie jeszcze aktywności tam mieliście? 

A: Słucham? 

Q: Jakie jeszcze aktywności mieliście? 
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A: No tez właśnie! Ponieważ mieliśmy… chcieliśmy i rysować i jeszcze trzymaliśmy się 
jeszcze mocno i literatury, i wierszy, i poezji, stworzyliśmy… więc stworzył się taki 
teatrzyk dla, ale to już było tylko dla najzdolniejszych dzieci. Ja miałam to szczęście być 
w tej jedenastce, która była wybrana z całego resortu krawieckiego. To nie tylko z tej 
szkółki, ale powiedzmy – bo przecież tam były różne filie – były filie, gdzie szyło się 
normalne kostiumy, były filie, gdzie się szyło suknie i tak dalej. Nasza szkółka to była 
tych młodych dzieci. Więc ja byłam szczęśliwie w tej grupie – jedyny chłopak to był mój 
brat – był bardzo zdolny, trzeba mu to było przyznać. A potem mi powiedzieli 
dziewczynki, że wszystkie się w nim kochały. Bo były same dziewczynki – dziesięcioro. 
Dziesięcioro nas było, a on był jeden chłopiec. I tam nas uczyli, tak, tam nas uczyli 
literatury żydowskiej. I to ja po raz pierwszy spotkałam się z językiem żydowskim na 
żywo, że tak powiem, poprzez literaturę żydowską, poprzez Pereca, Szaloma Lejchema 
[fon.] – to były dla nas wtedy nowe rzeczy. I muszę przyznać, że ci panowie, ci 
prelegenci, którzy nam wykładali literaturę żydowską byli naprawdę na bardzo wysokim 
poziomie. Między innymi był pan Moszkowicz z Wielunia, Grabowiecki z Wilna i 
Szamaj [fon.] Rosenblum, który cudownie recytował – po żydowsku, po polsku. I oni – i 
to było takie kółko – to się nazywało – które nazywaliśmy Onek Szabat [fon.]. I to 
rzeczywiście to miało miejsce w sobotę… i dostawaliśmy kawał chleba z kiełbasą! To 
byliśmy naprawdę wyróżnieni – jedenaścioro dzieci z całego getta. Chyba nikt czegoś 
takiego nie może opowiedzieć. To tak, najpierw wysłuchaliśmy, tymczasem ktoś już ten 
chleb pokroił – dostaliśmy cały bochenek – jedenaście osób. [Śmieje się.] No i się 
pokroiło ten chleb i tą kiełbasę i myśmy sobie zjadali potem, ale nauczyliśmy się bardzo 
dużo. Potem recytowaliśmy, stworzyliśmy swój teatrzyk. _____ i są jeszcze dwie osoby, 
które były ze mną i mogą to potwierdzić. To jest siostra… siostra Tosi Klugman [fon.], 
była ze mną razem – ona recytowała piękne wiersze po żydowsku, którego ja jej 
zazdrościłam, bo ja chciałam ten wiersz recytować. Ten wiersz – ona go nie pamięta, a ja 
pamiętam.  

Q: Można usłyszeć? 

A: Spróbuję. [Recytuje wiersz w Jidysz.] – nie pamiętam _________ wiersz __________ 
pamiętam do końca. A ja wtedy recytowałam Pereca „Hatgadię” [fon.] po żydowsku. 
Tego nikt nie zna, to jest ciekawe, z kimkolwiek się spotkałam. Tego mnie nauczył 
Grabowiecki. [Recytuje wiersz w Jidysz.] Nie będę całego – to jest długie, ale koniec jest 
ciekawy. [Recytuje wiersz w Jidysz.] I to się tak nadawało do tej naszej całej sytuacji… 
do tej naszej całej… do tego mizeru, do tego… nędzy tego – to wszystko było straszne! 
Ale mimo wszystko gdzieś kiełkowało jakieś wrażenie, jakieś uczucie, jakieś przeżycie. I 
to było ważne. To było wtedy bardzo ważne. Były koncerty. Odbywały się prawdziwe 
koncerty. Pamiętam mama mnie zabrała na koncert. Kto dyrygował orkiestrą, tego… 
______ przypomnę – Bajgielman [fon.]. Tak. Gorąco jest. I nawet pamiętam, co grali. 
Zaraz, jak on się nazywał? Mendelssohna. To była zdaje się, jeśli dobrze pamiętam, jeśli 
dobrze pamiętam, piata symfonia Beethovena – ta… Mendelssohna. Mendelssohna. A 
nas uczyli w szkole, mieliśmy, znaczy w szkole i w teatrzyku mieliśmy chór. 
Śpiewaliśmy piękne piosenki.  

Q: Jakie? 
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A: Na trzy głosy. Piękne. Tak. Z dziewiątej symfonii, zaraz przypomnę sobie. [Śpiewa po 
niemiecku] [Śmieje się.] Na pewno coś przepuściłam albo przekręciłam. Proszę wziąć 
pod uwagę, ja tego nigdy potem nie powtarzałam. A ta piosenka, która była stworzona 
dla naszego resortu. To jak ją tylko zaśpiewam – boże, jak ty to pamiętasz. Pamiętam. 
No, dla tej szkółki. [Śpiewa po niemiecku] Ja to tłumaczyłam na polski język. Nikt nie… 
[Śmieje się], pamiętam. No i to była nasza popisowa, bo przecież my przedstawiałyśmy 
naszą szkółkę. I im chodziło o to, że byliśmy zadowoleni z tego, co mamy. Że my się 
wcale nie chcemy uczyć, to było nieprawdą. Przecież pracowaliśmy tam bardzo ciężko. 
To, to była dla nas ta robota? Boże, jakie to było straszne. Jest jena strona, której 
poświęcam całą ______ - tą trzeba – to co wzięła ta…   

Q: Kto to jest? 

A: To… no… Joasia. Proszę sobie to wziąć, bo to jest całe… cała taka atmosfera tego… tej 
pracy.  

Q: Proszę nam opowiedzieć. 

A: Ta atmosfera, no… w rzędzie stały te maszyny. To, co właśnie ta Joasia zrobiła, ona 
zrobiła pokój cały z tymi maszynami, ze szmatami ________ jak jej to wszystko 
określiła. I siedziałyśmy rzędem. Ta… pani Kujawska stała w środku i patrzała, co my 
robimy. Była podzielona praca. Najpierw się kroiło. Ja nie kroiłam, więc ja nie pamiętam, 
kto kroił. Nie wiem. Nie przypominam sobie. Tylko pamiętam te maszyny. Te maszyny 
to były ciężki pedał. Przecież to była normalna stara maszyna, na której to dziecko 
musiało – szybko to trzeba było pchać ten pedał, żeby to szybko poszło. I był określony 
na to czas. I to trzeba zdążyć, i nie pomylić się, i nie szyć krzywo, broń boże. Także to 
była… jak była chwila wolna, ale to jeszcze wtedy, kiedyśmy się uczyły, to ta Kujawska 
mówiła: „Idź, ty już umiesz zrobić dziurkę, idź. Idź, przygotuj ten teatr lepiej. Będziesz 
recytowała”. Bo inni też przecież nam chcieli dobrze.  

Q: Co pani uważa, że… stworzyło takie warunki, że można było przeżyć? 

A: No, każdy wierzył w to, że przeżyje. Nie wiem, każdemu się zdawało, że on właśnie 
przeżyje. To jest dziwne stanowisko. Ale ja myślę, że wszyscy mieli… Naturalnie, że tu i 
ówdzie już były choroby – już ojciec umarł, czy matka i dziecko biedne zostało samo. To 
już naprawdę było straszne. A muszę też powiedzieć, że te… te plony, które zbieraliśmy 
po tym teatrze, to się dla tych biednych, dla tych dzieci, które już nie miały rodziców. To 
już z naprawdę nie było komu, żeby zadbał o nie, żeby coś pomógł im. Nawet dobrym 
słowem.  

Q: Czy w czasie całego pobytu w getcie spotkała pani kiedyś Rumkowskiego? 

A:  Czy ja jego spotkałam? Osobiście nie, sama oko w oko nie. Co to to nie, ale kiedy byłam 
mała, widziałam go – zupełnie mała. To ja też opowiadam w mojej książce. Przyjechałam 
z moim ojcem do Helenówka. Myśmy sukcesywnie wspomagali przed wojną, wie pani, 
te żydowskie te… gminę. Żydzi bogaci pomagali przecież. Tatuś ze mną pojechał do tego 
Helenówka, zabrał mnie. Mogłam mieć pięć lat chyba, nie więcej, może sześć. Ponieważ 
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moja mama mnie zawsze ubierała w ten czerwony kolor – nigdy tego nie zapomnę – i nie 
mogłam się później patrzeć na czerwony. To, tatuś przyniósł czekoladki, przyniósł im 
dobre rzeczy i te dzieci się rzuciły na to. To one miały ogolone główki i nosiły czarne 
fartuszki, sukienki i były takie wymizerowane. Ja nie zapomnę tego, ja się wstydziłam tej 
mojej czerwonej sukienki i tych moich loków. Strasznie się tego wstydziłam. Ja nie 
wiedziałam, że istnieje taka bieda. Ja się wtedy, myślę, po raz pierwszy spotkałam z tym 
oko w oko, że są dzieci, które nie mają rodziców, którym jest bardzo źle. 

Q: Jakie było zdanie o Rumkowskim w domu? 

A: Podzielone. Bo w samym tym okresie… w samym… podczas, kiedy on, że tak powiem, 
zasłynął i sam się postawił na swoim krześle, to on się, on się, moim zdaniem, 
przedstawił jako der Älteste der Juden, dlatego że on był rzeczywiście w gminie 
żydowskiej, ponieważ – nie wiem, czy on w ogóle znał niemiecki. On znał ten żydowski 
litewski, to on też chciał zakrzewić w nas. I nas też uczył tym ________ tym językiem ja 
właśnie mówię, bo tak mnie uczyli. Ja nie znałam innego żydowskiego. Miał zmysł 
organizacyjny, wybitny. Umiał się otoczyć bardzo zdolnymi i uczciwymi ludźmi. 
Prawda, on sobie wybrał wszystkich. Ja nie wiem, ktoś polecał, czy jak. Był między 
innymi i mój ojciec, ale… Na samym początku, kiedy ojciec tylko wrócił z niewoli, 
wtedy otworzyły się właśnie te kooperatywy. Kooperatywa to było to… to było to 
miejsce przydziału chleba, prowiantu i tak dalej. No, i na to trzeba było mieć jakieś 
miejsca, pomieszczenie. Proste, że nasz interes poszedł na dół. Wtedy nasz interes już był 
goły. I tam, już tam nic nie było oprócz tej ściany zamkniętej, prawda, ale – nic, Niemcy i 
tak wszystko wywieźli. Tylko w piwnicy na dole zostały skrzynie po herbacie i po kawie 
i tam moja mama – puste – czy mama tam jeszcze coś przywiozła, bo jej było wygodnie 
– to stało w tym… w piwnicy, w tym zupełnie na dole. I kiedy mój ojciec został tym… 
dyrektorem tej… tego… to to się rzeczywiście, było dobrze prowadzone. I Niemcy 
właściwie słyszeli, że u nas coś się dzieje w tym miejscu. To gdzie to jest – poszli szukać. 
Nie mogli znaleźć, to zeszli tam do piwnicy, Niemcy. I Niemcy zobaczyli, że tam są 
skrzynie po herbacie i po kawie i oni to wywieźli. Rumkowski zobaczył, że się wywozi 
skrzynie herbaty i kawy, to myślał, że to było pełne i że myśmy to ukryli i dali to 
Niemcom. Dlaczego Niemcom? Wtedy prezes wpadł to tego, tego… spoliczkował 
mojego ojca, nie zapomnę tego, i tak on skończył swoją pracę tam. Także powinnam 
mieć właściwie do niego wielki żal. Bo był człowiek na miejscu i on rzeczywiście umiał 
się obstawić ludźmi, prawda. Ludźmi, którzy umieli pracować, którzy chcieli pracować, 
którzy umieli stworzyć to państewko małe. Przecież ono tak funkcjonowało, jak 
szwajcarski zegarek. To trzeba przyznać. Nie daj boże gdzieś, coś – było więzienie. Był 
sąd, była poczta, już nie mówię o tym… Przecież to jest niesłychane, co on – ale on się 
umiał otoczyć ludźmi, to jest prawda. Więc to mu muszę zostawić. Poza tym, dla dzieci 
co on zrobił – dla dzieci on zrobił to, że on starał się, żeby były szkoły. To dzięki niemu, 
bo przecież moglibyśmy on razu zacząć pracować. Nie – on jednak – przez pewien czas 
te szkoły jeszcze istniały. Nawet była matura. A potem, po maturze, otworzyły się te dla 
młodych, te, prawda, takie resorty, gdzie mogliśmy się czegoś nauczyć i pracować. Mój 
brat nauczył się elektroniki. Pracował… a potem pracował jako elektromonter. Więc inni 
w metalurgicznym, czy szewskim, czy gdziekolwiek. Mój ojciec później dostał się do 
innej pracy, prawda, on był poważanym człowiekiem i jego polecili. I nawet ten… ten… 
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Kopelowicz – ten chłopczyk, który pisze o tym szewskim resorcie, w którym mój ojciec 
pracował, pisze o nim. Pan Berliński, on pisze… pan Berliński… no, nie mam w tej 
chwili… zastępuje kierownika, w tym sensie. On miał kierownicze stanowisko. 
Zastępuje… kierownika zastępuje… pan Berliński jest okay, coś… Bardzo pozytywnie 
pisze o moim ojcu, chłopczyk. Ojca wszyscy lubili.  

Q: Ja myślę, że my teraz zrobimy króciutką przerwę i zobaczymy zdjęcia. 

A: Dobrze. [Krótka rozmowa w języku hebrajskim.] 

Q: Po polsku. 

A: Acha. Pierwszy z brzegu to jest mój ojciec – Izydor Berliński. Jeszcze w tym okresie był 
narzeczonym mojej matki. Obok siedzi moja matka – Róża Fajdlowicz. Następnie moja 
babcia – Estera Fajdlowicz. Następnie, siedzący dziadek Izrael Fajdlowicz. Następnie, 
również siedzący Hil Fajdlowicz – młodszy brat mojej mamy, o dwa lata. I Heniek Hersz 
[fon.] Fajdlowicz. Znów wracam do tej samej strony. Na górze jest wychowanek tej 
rodziny – Motek Winer [fon.], który opuścił Polskę i pojechał do Stanów Zjednoczonych. 
Następnie. Leon Fajdlowicz – najmłodszy brat mojej mamy. I jeszcze jeden młody brat 
mojej mamy Haim Fajdlowicz. 

Q: Ilu z nich ________________ na zdjęciu przeżyli wojnę? 

A: Kto z nich przeżył wojnę? Kochana, właściwie tak – babcia, babcia przeżyła wojnę i jej 
najmłodszy syn Leon Fajdlowicz.  

Q: I teraz proszę ___________ . 

A: Tak, tylko, że to światło jest bardzo… Tak, ta szafa zaczyna się gdzieś tu, w tym miejscu 
za Haimem. To błyszczące to jest szyba, szyba z tej szafy, w której były książki Leona w 
półkach i grzbiety były widoczne. To za tym, to był wielki gobelin, którego nie mogę w 
tej chwili określić, ale pamiętam, że dalej był gobelin. A tutaj ta szafa miała – wyglądała 
jak taki kredens, kończyła się z drugiej strony taką samą szafą i też za szkłem były 
książki. Tu, za dziadkiem, ja pamiętam te dwie wazy – były w bladoniebieskim kolorze 
w stylu Ludwika XIV – to były piękne okazy – te dwa. To pamiętam doskonale. 
Następnie, tu w środku, tuż za Leonem, jest piękna waza srebrna na owoce z dwoma 
koszykami takimi wiszącymi, to się wyraźnie widzi. A to były książki i tu były książki. A 
tu jeszcze był taki… jakaś figura… z tego… nie wiem… z granitu, czy z czegoś i… nie 
pamiętam – postać jakaś tutaj, w tym miejscu stała.  

Q: W którym kredensie pani i Salek chowaliście się? 

A: Słucham? 

Q: W którym kredensie wyście się chowali w czasie szpery? 

A: Nie, to nie w kredensie. Nie, w kredensie nie. 
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Q: _______________ 

A: W kredensie były książki i to była nasza wiedza. Tego miejsca, gdzie myśmy się chowali 
to było w kuchni. To była ta… antresola, tego nie widać. Absolutnie, to jest zupełnie 
przypadkowe.  

Q:  I co było okazją? 

A: Ja myślę, że to mogły być zaręczyny, Takie pierwsze oficjalniejsze spotkanie się z ojcem, 
bo skoro rodzice pobrali się w 25-tym roku, to to chyba było wcześniejsze – 23-ci rok. 

Q: ______________ 

A: Słucham? 

Q: ______________ 

A: ______________ 

   
End of Tape #2, Side A 
 
Conclusion of Interview 
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